
 

Стан розвитку сфери підприємництва 

 

Чернігівська область посіла 2 місце за рівнем сприятливості умов для 

ведення бізнесу в Україні із загальним рейтингом у 348 балів (з динамікою 

позиції +4) за результатами Рейтингу Regional Doing Business 2020. 

Крім того, Чернігівщина – у трійці регіонів-лідерів підсумкового рейтингу 

щодо дотримання місцевими органами виконавчої влади вимог та принципів 

державної регуляторної політики. 

Аналіз стану розвитку бізнесу області засвідчує, що підприємницьке 

середовище майже повністю складається із малого та середнього бізнесу – всього 

99,9% (93,1 % малих та 6,8 % середніх до загальної кількості підприємств;в 

Україні – 95,2% та 4,7% відповідно).  

За  статистичними даними 2019 року на Чернігівщині господарську 

діяльність здійснюють 6442 підприємства, з яких 5998 малих, у тому числі 5086 

належать до мікропідприємств, 439 середніх, 5 великих та понад 36 тисяч 

фізичних осіб-підприємців.  

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 

збільшилась на 7,1% і склала 60 од. Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб 

наявного населення зросла на 25% і становила 5 підприємств (середній показник 

по Україні 4 од.). 

Малими та середніми підприємствами області у 2019 році реалізовано 

продукції, товарів та надано послуг на понад 87,0 млрд грн, що на 3,7% більше, 

ніж у попередньому році. В тому числі малі підприємства забезпечили 26,1% 

загального обсягу реалізації продукції області, середні – 57,8% (по Україні – 

19,5% та 42,1% відповідно).  

Наявна позитивна динаміка реєстрацій суб’єктів господарської діяльності. 

Протягом січня-грудня 2020 року було взято на облік 6502 суб’єкти 

підприємництва, з них 965 од. - юридичні особи та 5537 фізичні особи–

підприємці (що, відповідно, в 1,8 раза та 15,7 % більше, ніж  кількість, які 

припинили діяльність). 

Забезпечено постійне зростання надходжень від малого та середнього 

підприємництва до місцевих бюджетів. У 2020 році забезпечено зростання 

надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого та середнього 

підприємництва на 4,96 % до 2,96 млрд  грн, що складає майже половину (46,8%) 

від усіх податкових надходжень, які контролюються Державною податковою 

службою в області. 

За минулий рік, в рамках реалізації обласної Програми розвитку МСП на 

2017-2020 роки, було організовано та проведено низку різноманітних заходів, в 

тому числі вебінари, семінари, тренінги для підприємців та осіб, які бажають 

розпочати власну справу; IV Бізнес-фест «Разом до успіху» до Дня підприємця, 

Молодіжна школа бізнесу, «Дні юридичної допомоги», обласний ярмарок            

«Що може жінка» та Форум ділових та професійних жінок «WOMEN IN…» тощо. 
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Крім того, 26 лютого 2020 року на базі Агенції регіонального розвитку 

Чернігівської області було утворено Центр підтримки підприємництва, інновацій 

та стартапів (BusinesHubChernihivRegion, де, зокрема, у серпні-жовтні 2020 року 

організовано проведення першої в області десятитижневої Інкубаційної програми 

розвитку підприємницької діяльності. 

Департаментом розвитку економіки та сільського господарства 

облдержадміністрації розроблено та розпочато реалізацію обласної Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки, затвердженої 

рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від         

28.10.2020 року № 41-25/VII. 

Сприяння формуванню екосистеми розвитку бізнесу, спрощенню доступу 

суб’єктів малого і середнього підприємництва до інформаційно-консультаційної 

та фінансово-кредитної підтримки, стимулювання налагодженню діалогу між 

бізнесом та владою заради підвищення добробуту громадян – залишається одним 

із головних завдань обласної державної адміністрації. 

 

 

 


